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Fuaswn i ddim yn gallu sôn am y cyfnod hwn wrth gwrs heb sôn am y llwyddiant ysgubol wrth i’r Fenter 

ennill ‘Gwobrau’r Loteri Genedlaethol’ am y prosiect gorau yn y Categori Addysg Ledled Prydain Fawr 

gydag ein prosiect Apiau Magi Ann. Yn ystod y flwyddyn hon gawsom symud ymlaen i adeiladu ar sylfaen 

y gwaith datblygu a ddechreuodd yn ystod y flwyddyn 2016-17. Oherwydd eu cysylltiadau agos iawn â’r 

gymuned leol mae’r Mentrau Iaith mewn sefyllfa unigryw i greu adnoddau addas ar gyfer anghenion yr 

ardaloedd maen nhw’n gweithio ynddyn nhw ac yn sicr roedd y wobr hon yn deyrnged i gefnogaeth a 

chymorth amhrisiadwy ein cymuned leol yma. Carwn, yn ddiffuant iawn, ddiolch i bawb wnaeth gyfrannu at 

waith datblygu’r apiau, a wnaeth bleidleisio drosom yn ystod y gystadleuaeth. Iddyn nhw mae’r diolch am 

ein galluogi ni i gyflwyno’r Gymraeg i gynifer o bobl. 

 
Llwyddiant mawr cyhoeddus oedd hyn wrth gwrs ond mae llawer o waith y Fenter yn digwydd tu ôl i’r 

llenni, wrth ledaenu gwybodaeth am y Gymraeg, yn mynychu cyfarfodydd gyda Chynghorwyr wrth bwyso 

am fwy o ddefnydd o’r Gymraeg, ac wrth gwrs er mwyn hybu addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac wrth i 

mi gnoi cil ar beth i’w roi yng nghyfarchiad y Cadeirydd i'r Adroddiad hwn dyma ffigyrau yn dod i law yn 

awgrymu fod gostyngiad yn nifer siaradwyr y Gymraeg yn Sir y Fflint. Gwelwyd gostyngiad o dros 5% tra 

bu cynnydd ym mhob un o siroedd eraill Cymru heblaw am ostyngiad bychan yn Nhorfaen. Mae’n siŵr fod 

amrywiol resymau am hyn, ond mae’n dal i fod yn siom ac yn achos pryder mawr. Er bod Sir y Fflint yn sir 

ar y ffin â Lloegr ac yn wynebu nifer o heriau arbennig o’r herwydd mae hynny hefyd yn wir am Wrecsam 

a siroedd eraill y ffin lle gwelwyd cynnydd. Mae’r sefyllfa’n tanlinellu’r angen am Strategaethau Hyrwyddo’r 

Gymraeg a Chynlluniau Strategol y Gymraeg Mewn Addysg digon cadarn ac uchelgeisiol gan 

Awdurdodau Lleol os ydy nhw o ddifri am eu hymrwymiad i gefnogi nod Llywodraeth Cymru o gyrraedd 

Miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Yn y cyswllt hwnnw er bod digonedd o le i wneud gwelliant 

pellach, rydym yn naturiol yn croesawu cynllun Sir Wrecsam i ddechrau Ysgol newydd Gymraeg yn y  dref. 

 
Ond un peth yw dysgu’r iaith, mater arall yw cael hyder i’w siarad a’i defnyddio’n ddyddiol. Dyma wrth 

gwrs rhan o waith y Fenter, normaleiddio’r iaith, a’i gwneud yn iaith y gallwn fod yn gyfforddus ynddi yn 

ein bywydau bob dydd. Rydym yn ffodus fod gennym staff ymroddgar a brwdfrydig sy’n  gweithio’n 

gydwybodol wrth gynnal prosiectau amrywiol a diddorol hyd a lled y ddwy sir. Fel yr awgrymais uchod 

mae’n sialens fawr, ac mae gwasgu ariannol yn creu amodau digon anodd, ond parhawn i frwydro ‘mlaen. 

O fewn yr adroddiad hwn fe geir blas o’r gweithgareddau a fu dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf, a 

phleser yw cael dweud diolch. 

 
Erbyn hyn rwyf bellach wedi camu’n ôl o fod yn Gadeirydd. Bûm yn gadeirydd ddwy waith ar Fenter Iaith 

Sir y Fflint, ac yn ddiweddar ar Fenter Iaith Fflint a Wrecsam.  Mae datblygiadau mawr wedi bod ers i mi 

gychwyn fel Cadeirydd, ond mae peth wmbredd i’w wneud eto. Allwn ni ddim fforddio gorffwys ar ein 

rhwyfau, ond gallwn gymryd cysur o arolwg arall wnaed sy’n dangos fod cefnogaeth y cyhoedd at y 

Gymraeg yn uchel iawn, yr hyn sydd ei angen yw gwelliannau ym Myd Addysg a chefnogaeth i fudiadau 

hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg megis y Fenter er mwyn creu gwlad cwbl ddwyieithog. 

 
Pob dymuniad da felly i Gareth Hughes wrth iddo lywio’r Fenter trwy’r cyfnod nesaf. 

 
Harri Bryn Jones 

Neges y Cadeirydd 
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"Mae’r Fenter yn bodoli er mwyn ehangu, hybu a hwyluso defnydd o’r Gymraeg yn 

Siroedd y Fflint a Wrecsam.” 

Gwneir hyn drwy: 

• weithredu’n arloesol i ddarparu amrediad o weithgareddau i hyrwyddo ac adfywio’r 

Gymraeg mewn ymateb i anghenion lleol; 

• weithio i gryfhau sail economaidd yr iaith drwy annog creu swyddi yn y sir sydd â’r gallu i 

siarad Cymraeg yn sgil hanfodol; 

• sicrhau bod ein gwasanaethau o ansawdd uchel ac o fewn cyrraedd holl drigolion y sir; 

• weithio gyda phawb o fewn y gymuned, Cymry Cymraeg a’r di-Gymraeg fel ei gilydd i 

hyrwyddo agwedd iach a pharch tuag at y Gymraeg. 

 

Rydym yn credu fod: 

• gan bawb yr hawl i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd ar eu bywyd beunyddiol; 

• gan bob plentyn yr hawl i adael yr ysgol yn ddwyieithog; 

• y Gymraeg yn eiddo ac yn perthyn i bawb yng Nghymru; 

• hybu a hyrwyddo’r Gymraeg yn gyfrifoldeb ar bawb ohonom; 

• gwerth mewn cydweithio; 

• pethau gwych yn cael eu cyflawni gan wirfoddolwyr; 

• gan y gymuned rym, ac mae angen grymuso pobl; 

• gan y Gymraeg werth economaidd; 

• angen ceisio’r gwerth gorau am arian wrth weithredu; 

• gan bawb y gallu i siarad Cymraeg ac mae angen cefnogi’r rhai sydd am ei dysgu. 
 
 
 

O ystyried y gwaith ymchwil oedd ar gael a’r proffil ieithyddol diweddaraf daeth amcanion 

clir i’r amlwg o ran prif feysydd gweithredu a chynulleidfa darged yn ystod y cyfnod hwn. 

Fe flaenoriaethwyd y meysydd gwaith felly fel a ganlyn: 

 
Maes Strategol 1 - Y teulu 

Maes Strategol 2 - Plant a phobl ifanc 

Maes Strategol 3 - Y gymuned 

Maes Strategol 4 - Y gweithle 

Maes Strategol 5 - Gwasanaethau Cymraeg 

Maes Strategol 6 - Y seilwaith 

Cenhedaeth 

Gwerthoedd 

Meysydd Gwaith y Fenter 
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O ran Plant a phobl ifanc mae’r Fenter am gydweithio gyda sefydliadau addysg a gofal 

plant i sicrhau fod darpariaeth Gymraeg ar gael i holl blant y sir o fewn eu cymunedau 

lleol. Mi fydd y Fenter yn sicrhau cyfleoedd iddynt gael defnyddio’r iaith mewn 

sefyllfaoedd anffurfiol er mwyn normaleiddio defnydd o’r iaith yn gymdeithasol. 

 

 
O ran Y gymuned mae’r Fenter am gynorthwyo i gynyddu’r niferoedd sy’n siarad 

Cymraeg a chryfhau sefyllfa’r Gymraeg fel iaith gymunedol. Mi fyddwn yn gweithio i 

ddarparu cyfleoedd i Gymry Cymraeg (gan gynnwys Cymry Cymraeg di-hyder) a dysgwyr 

safon uwch gael defnyddio’r iaith mewn sefyllfaoedd anffurfiol. 

 

 
O ran Y gweithle mae’r Fenter yn cydnabod fod gan gwmnïau a busnesau rôl bwysig i 

chwarae er mwyn sicrhau fod y Gymraeg yn ymdreiddio i fywydau pobl bob dydd. Rydym 

am weithio i gynyddu’r cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle trwy godi 

ymwybyddiaeth cyflogwyr a’r gweithlu o werth economaidd y Gymraeg a sgiliau 

dwyieithog. 

 

 
O ran Gwasanaethau Cymraeg mae’r Fenter am weithio i gynyddu a gwella 

gwasanaethau Cymraeg ar gyfer dinasyddion. Mi fyddwn yn gwneud hyn drwy weithio 

gyda’r Sector Busnes i godi ymwybyddiaeth o werth yr iaith Gymraeg a diwylliant 

Cymreig i’r economi leol a gyda’r gymuned gan eu hannog i ddefnyddio’r gwasanaethau 

sydd ar gael iddynt. 

 

 
O ran Y seilwaith mae’r Fenter am gynorthwyo i gryfhau’r seilwaith ar gyfer yr iaith. Mi 

fyddwn yn gwneud hyn drwy weithio i sicrhau fod mwy o adnoddau ac arfau ar gael i 

hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg, gan gynnwys o fewn yr amgylchedd ddigidol. 

 
 

 
Mae’r ddogfen yma yn adroddiad ar waith y Fenter ac yn cwmpasu’r cyfnod rhwng 

misoedd Ebrill 2017 – Mawrth 2018. 
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Yn ystod y cyfnod hwn fe wnaeth Menter Iaith Fflint a 

Wrecsam gynnal neu weithio mewn partneriaeth i gynnal dros 

 

190 
o weithgareddau a digwyddiadau 

 
 
 

ar gyfer dros 
 

6,000 
o bobl 

 

 

 
Yn o gystal â 

2 
 
 

ymgyrch ddigidol i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo gwerth y 

Gymraeg a wyliwyd dros 

 

44,000 
o weithiau yn ystod y flwyddyn. 
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Nod: Cynnydd yn y nifer y teuluoedd lle defnyddir y Gymraeg fel y brif iaith gyda'r 

plant gan o leiaf un oedolyn o'r teulu sydd mewn cyswllt agos â nhw 

 
Blas ar weithgareddau 

Targed a gytunwyd: Cynnal 8 cwrs 6 wythnos o weithgareddau i rieni a darpar rieni a'u plant 

dan oed ysgol i godi ymwybyddiaeth o fanteision trosglwyddo'r Gymraeg o fewn y teulu gan 

weithio'n ddwys gyda 48 teulu erbyn Mawrth 2018. 

Targed a gyflawnwyd: Yn ystod y flwyddyn, llwyddwyd i gynnal 5 cwrs 6 wythnos a 4 cwrs 

5 wythnos o weithgareddau i rieni a darpar rieni a'u plant dan oed ysgol i rieni a darpar rieni 

gan weithio’n ddwys gyda 97 teulu. 

 
 
 

 

Mewn cydweithrediad ag Amser Babi Cymraeg, cynhaliwyd dau gwrs Sblash a Chân yn y 

pwll nofio yng Nghanolfan Hamdden Treffynnon rhwng Medi'r 21ain a Hydref 20ain. 

Cynhaliwyd un sesiwn i deuluoedd gyda babanod rhwng 4-12 mis oed a'r ail sesiwn i 

deuluoedd â'u babanod dros 12 mis oed ond o dan oed ysgol. 

Sesiynau i rieni magu hyder yn y dŵr gyda'u babanod yw Sblash a Chân a cheir yno llawer 

o hwyl, canu a sblasio!  Mynychodd 18 o wahanol deuluoedd y sesiynau. 

 

Sesiwn 1: Medi 21ain - 16 teulu (19 oedolyn, 17 plentyn) 

Sesiwn 2: Medi 28ain - 10 teulu (12 oedolyn, 11 plentyn) 

Sesiwn 3: Hydref 5ed - 9 teulu (10 oedolyn, 10 plentyn) 

Sesiwn 4: Hydref 12fed - 11 teulu (13 oedolyn, 12 plentyn) 

Sesiwn 5: Hydref 19eg - 9 teulu (10 oedolyn, 11 plentyn) 

Sesiwn 6: Hydref 26ain - 8 teulu (8 oedolyn,9 plentyn) 

Canlyniadau Allweddol 2017- 2018 

Maes strategol 1- Y teulu 

Sblash a Chân Canolfan Hamdden Treffynnon - 

Medi / Hydref 2017 
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Rhwng mis Ionawr a Chwefror 2018 cynhaliodd y Fenter ddau gwrs Arth Jimmy, un ohonynt 

yn Llyfrgell Wrecsam a'r llall yn Llyfrgell Bwcle. Dyma'r tro cyntaf i'r Fenter gynnal y sesiynau 

mewn llyfrgell yn Sir Wrecsam a hynny yn sgil derbyn caniatâd gan Adran Hamdden Cyngor 

Sir y Fflint, diolch iddynt! Bu'r plant yn dysgu sgiliau corfforol a gymnasteg syml a rhain 

wedi'u symbylu gan lyfr stori penodol. Mynychodd 10 teulu'r cwrs yn Llyfrgell Wrecsam a 

mynychodd 16 teulu'r cwrs yn Llyfrgell Bwcle. 

 

 

 

Llyfrgell Wrecsam 

Ionawr 11eg: 5 teulu (5 oedolyn, 4 plentyn) 

Ionawr 18fed: 6 teulu (5 oedolyn, 6 plentyn) 

Ionawr 25ain: 5 teulu (5 oedolyn, 8 plentyn) 

Chwefror 1af: 7 teulu (7 oedolyn, 7 plentyn) 

Chwefror 8fed: 5 teulu (5 oedolyn, 5 plentyn) 

Llyfrgell Bwcle 

Ionawr 12fed: 15 teulu (14 oedolyn, 15 plentyn) 

Ionawr 19eg: 6 teulu (6 oedolyn, 8 plentyn) 

Ionawr 25ain: 5 teulu (5 oedolyn, 8 plentyn) 

Chwefror 2il: 5 teulu (5 oedolyn, 8 plentyn) 

Chwefror 9fed: 7 teulu (8 oedolyn, 8 plentyn) 
 
 

 

  

Sesiynau Arth Jimmy - 

Lyfrgelloedd Wrecsam a Bwcle 
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Targed a gytunwyd: Mewn cydweithrediad â Thîm Adran addysg Cyngor Sir y Fflint a 

Wrecsam codi ymwybyddiaeth rhieni a darpar rieni o’r cyfleoedd am ddarpariaeth Addysg 

Cyfrwng Cymraeg a manteision sgiliau dwyieithog i’w plant o fewn y ddwy sir trwy gynnal 20 

ymgyrch / gweithgaredd.  

Targed a gyflawnwyd: Llwyddodd y Fenter i gynnal 21 ymgyrch / gweithgaredd i godi 

ymwybyddiaeth rhieni a darpar rieni o’r cyfleoedd am ddarpariaeth Addysg Cyfrwng 

Cymraeg a manteision sgiliau dwyieithog i'w plant. 

 

 

Cynhaliodd y Fenter sawl sesiwn stori a chrefft yn ystod y flwyddyn a hynny mewn amryw o 

Lyfrgelloedd yn Siroedd y Fflint a Wrecsam. Roedd rhain yn gyfle i blant wneud crefftau ar 

thema penodol ac yna wrando ar stori a chanu ambell i gân yng nghwmni Magi Ann. Roedd 

y sesiynau hyn yn hynod boblogaidd a'r plant yn cael llawer o hwyl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ddathlu blwyddyn arbennig Magi Ann, trefnodd y Fenter barti Nadolig Magi Ann, gyda 

sesiwn stori a chân, bwyd parti, cyfle i gyfarfod Siôn Corn, a gweithgareddau gwneud 

bathodynnau a chardiau Nadolig Cymraeg. Cafwyd prynhawn llawn hwyl a roedd y plant 

wrth eu boddau yn cael cyfarfod â Magi Ann a Siôn Corn. Daeth 27 o blant a 29 o oedolion 

i’r digwyddiad. 

  

Sesiynau Crefft a Stori Magi Ann 

Parti Nadolig Magi Ann, Llyfrgell Treffynnon 04/12/18 
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Fe enwebwyd apiau Magi Ann ar gyfer Gwobr Loteri Genedlaethol 2017, ac allan o dros 

1,300 o enwebiadau, llwyddodd apiau Magi Ann gyrraedd y rhestr fer. Apiau Magi Ann oedd 

yr unig brosiect iaith Gymraeg i gyrraedd y rownd derfynol. 

 

Wedyn cafodd Magi Ann ymwelydd annisgwyl arbennig iawn yn ystod un o’i sesiynau Stori 

a Chân ar Awst 29ain. Syfrdanwyd pawb yn Llyfrgell Wrecsam wrth weld mai tywysydd Magi 

Ann oedd y gantores enwog Cerys Matthews. Daeth Cerys a chamerâu’r BBC i gyhoeddi’r 

newyddion da fod apiau Magi Ann wedi ennill categori’r Prosiect Addysg Gorau yng 

Ngwobrau’r Loteri Genedlaethol 2017. 

Yn ystod Seremoni Wobrwyo y Gwobrau Loteri Genedlaethol 2017 yn The London Studios, 

Llundain ar Fedi'r 18fed, cyflwynwyd y wobr i Fenter Iaith Fflint a Wrecsam a Magi Ann gan 

y gantores Kimberley Walsh. Cafodd Rhian Davies, Swyddog Cyfathrebu y Fenter gyfle i 

gyflwyno ei haraith drwy gyfrwng y Gymraeg a fe'i darlledwyd ar sianel BBC ar draws 

Prydain gyfan gydag is-deitlau Saesneg. 

  

Apiau Magi Ann - 

Prosiect Addysg Orau Gwobrau Loteri Genedlaethol 2017 
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Nod: Cynyddu'r ddarpariaeth o weithgareddau Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc a 

chynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith. 

 
Blas ar weithgareddau 

Targed a gytunwyd: Cynyddu'r cyfleoedd i blant a phobl ifanc fagu balchder yn eu 

Cymreictod gan gynnig 8 gweithgaredd ar gyfer 200 o blant a phobl ifanc, gan godi 

ymwybyddiaeth o hanes, diwylliant a threftadaeth Cymru erbyn 31 Mawrth 2018. 

Targed a gyflawnwyd: Yn ystod y flwyddyn fe gynyddwyd cyfleoedd i blant a phobl ifanc 

ddefnyddio'r Gymraeg trwy ddarparu 8 gweithgaredd ar gyfer 339 o blant. 

 

Mewn cydweithrediad â chwmni Mewn Cymeriad trefnodd y Fenter bod pump o ysgolion 

cynradd Cymraeg Sir Wrecsam yn cael perfformiad o sioeau teithiol un dyn/dynes yn 

cyflwyno hanes Cymru trwy gyfrwng hwyl a chyffro. 

Ysgol Min y Ddol, Cefn Mawr: Hedd Wyn - Mehefin 12fed (40 o blant) 

Ysgol Bryn Tabor, Coedpoeth: Hedd Wyn - Mehefin 12fed (75 o blant) 

Ysgol Plas Coch, Wrecsam: Yr Esgob William Morgan - Mehefin 16eg (100 o blant) 

Ysgol I.D Hooson, Rhosllannerchrugog: Yr Esgob William Morgan - Mehefin 16eg (70 o 

blant) 

Ysgol Cynddelw a Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Glyn Ceiriog: Harri Tudur - Ionawr 22ain (75 o 

blant) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Canlyniadau Allweddol 2017- 2018 

Maes strategol 2- Plant a phobl ifanc 

Sioeau Mewn Cymeriad 
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Mewn partneriaeth â Llyfrgelloedd Wrecsam, cynhaliwyd cwis yn seiliedig ar chwedlau 

Cymreig ar gyfer ysgolion Cymraeg Wrecsam, gan gynnwys Ysgol Bryn Tabor, Plas Coch, 

Bodhyfryd, Cynddelw, Llanarmon DC ac I.D Hooson. Cymerodd 30 o blant ran yn y cwis 

hwyliog hwn.  Cafwyd rownd ar arbennig ar gerddoriaeth gyfoes Gymraeg am i ni fod yn 

ymwybodol bod rhai o’r plant ddim yn fel arfer yn cael y cyfle i’w chlywed. Ysgol Bodhyfryd 

oedd yn fuddugol! 

 

 

Targed a gytunwyd: Gan ddefnyddio data gweiaith i geisio targedu'r 'mannau gwan' 

trefnu 30 digwyddiad cymdeithasol ar gyfer 1140 o blant a phobl ifanc e.e. disgo, gig, 

ffilm, drama, gweithdy/ gweithgareddau erbyn 31 Mawrth 2018. 

 

Targed a gyflawnwyd: Llwyddwyd i gynnal 30 digwyddiad cymdeithasol ar gyfer 

2744 o blant a phobl ifanc. 
 

 

Fel rhan o drefniadau Wythnos Cymru Cŵl Siarter Iaith, cynhaliodd y Fenter ddau ddisgo 

gyda DJ Mic ar Meic, un ar gyfer disgyblion blynyddoedd 1,2,3 a 4 ysgolion Cymraeg Sir y 

Fflint yng Nghlwb Pêl Droed yr Wyddgrug a'r llall ar gyfer disgyblion ysgolion Cymraeg Sir 

Wrecsam yn Ysgol Morgan Llwyd. Mynychodd 70 o blant y disgo yn yr Wyddgrug a 

mynychodd 76 y disgo yn Wrecsam. 

 

 

Cwis Ysgolion Cymraeg Wrecsam, Plas Pentwyn, 

Coedpoeth 

Disgo Ysgolion Cynradd Cymraeg Siroedd y Fflint a Wrecsam 
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Cynhaliwyd Parti Magi Ann i gyfnod sylfaen yr ysgol, gyda sesiwn stori a chân, helfa drysor 

Magi Ann a chyfle i gyfarfod â Magi Ann ei hun. Roedd hwn yn barti arbennig iawn am i’r  

ymwelwyr gynnwys Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan AC, y 

Cynghorydd Hugh Jones o Wrecsam, Cadeirydd Menter Iaith Fflint a Wrecsam Mr Harri 

Bryn, Alun Evans ar ran Mena Evans (Awdures llyfrau gwreiddiol Magi Ann), Carwyn 

Davies, Uwch Swyddog Cefnogi CBS Wrecsam, Ffion Hughes, Swyddog Siarter Iaith Fflint 

a Wrecsam ac wrth gwrs Magi Ann ei hun. Mynychodd 90 o blant.  

 
 

 

Cynhaliwyd Parti Magi Ann i gyfnod sylfaen yr ysgol, gyda sesiwn stori a chân, helfa drysor 

Magi Ann a chyfle i gyfarfod Magi Ann. Roedd hwn yn barti arbennig gan bod ymwelwyr 

arbennig yn y digwyddiad gan gynnwys Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned 

Morgan AC, y Cynghorydd Hugh Jones o Wrecsam, Cadeirydd Menter Iaith Fflint a 

Wrecsam Mr Harri Bryn, Alun Evans ar ran Mena Evans (Awdures gwreiddiol llyfrau Magi 

Ann), Carwyn Davies, Uwch Swyddog Cefnogi CBS Wrecsam, Ffion Hughes, Swyddog 

Siarter Iaith Fflint a Wrecsam ac wrth gwrs Magi Ann ei hun. Mynychodd 90 o blant. 
 

Parti Magi Ann, Ysgol Croes Atti - 03/10/17 

Parti Magi Ann, Ysgol Bro Alun - 09/03/18 
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Er mwyn dathlu Dydd Miwsig Cymru 2018 trefnwyd gig iaith Gymraeg yn ffreutur Coleg 

Cambria, safle Glannau Dyfrdwy yn ystod yr awr ginio. Perfformiodd y cerddor Jacob Elwy a 

roedd 50 o fyfyrwyr coleg yno yn mwynhau gwrando arno'n canu. 
 

 

 

 

Mewn partneriaeth â Menter Môn, trefnwyd gweithdai cerddorol ar ôl ysgol i blant ysgol 

gynradd yn Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug. Roedd y gweithdai hyn yn gyfle i'r plant gael dysgu 

offeryn newydd gan weithio gyda cherddorion proffesiynol. Erbyn y sesiwn olaf roedd y plant 

wedi cyfansoddi a recordio geiriau ac alaw cân wreiddiol Gymraeg ac wedi dylunio clawr 

CD. Cafodd y pant fynd â chopi CD a MP3 o'u cân adref. Roedd y gweithdai yn gyfle da i'r 

plant gael cymdeithasu yn y Gymraeg a chymryd rhan mewn gweithgaredd hwyliog a 

chyffrous tu allan i oriau dysgu ffurfiol yr ysgol. Mynychodd 25 plentyn y gweithdai. 

Gig Dydd Miwsig Cymru, Coleg Cambria - 09/02/18 

Gweithdai Bocsŵn, Theatr Clwyd - 

22/02/18 - 29/02/18 
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Nod: Cryfhau safle'r Gymraeg o fewn y gymuned. 
 

Blas ar weithgareddau 

Targed a gytunwyd: Cefnogi darparwyr Cymraeg i oedolion trwy ddarparu 6 o sesiynau 

anffurfiol i ddysgwyr gan greu cyfle i 80 o ddysgwyr lefel uwch a siaradwyr llai hyderus 

gymhathu i'r gymuned Gymraeg erbyn 31 Mawrth 2018. 

Targed a gyflawnwyd: Erbyn Mawrth 31 Mawrth 2018, llwyddodd y Fenter ddarparu 6 

sesiwn anffurfiol i ddysgwyr gan greu cyfle i 87 o ddysgwyr lefel uwch a siaradwyr llai 

hyderus gymhathu i'r gymuned Gymraeg 

 
 

 

Cynhaliwyd noson Blasu Gwin gyda'r arbenigwr gwinoedd Dylan Rowlands yn rhoi 

cyflwyniad cyfrwng Cymraeg am y gwinoedd â'r Fenter yn darparu cyfieithu ar y pryd i'r 

mynychwyr oedd yn llai hyderus yn y Gymraeg. Mynychodd 17 o bobl y sesiwn, un siaradwr 

rhugl a'r gweddill yn ddysgwyr a siaradwyr llai hyderus a di-Gymraeg. 

 

 

Canlyniadau Allweddol 2017- 2018 

Maes strategol 3- Y Gymuned 

Noson Caws a Gwin, Y Waun - 16/06/17 
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Targed a gytunwyd: Cynnal 26 digwyddiad / gweithdy cymdeithasol, llenyddol neu 

gelfyddydol ar gyfer y gymuned leol gyda 400 o fynychwyr erbyn 31 Mawrth 2018. 

Targed a gyflawnwyd: Yn ystod y flwyddyn, cynhaliodd y Fenter 26 digwyddiad / gweithdy 

cymdeithasol, llenyddol neu gelfyddydol ar gyfer y gymuned gyda 809 o fynychwyr. 

 
 
 

 

Cynhaliwyd Gweithdy Telyn yn Neuadd Goffa Edith Banks, Llaneurgain gyda'r arbenigwr a'r 

chwaraewr telyn o fri Robin Huw Bowen, fel rhan o brosiect Telynor Cymru Cymdeithas 

Clera. Cafwyd arddangosfa o alawon sipsi Cymreig, a chyfle i ddysgu'r alawon yn y dull 

traddodiadol Gymreig. Mynychodd 14 o bobl y gweithdy yma, 11 oedolion a 3 o blant a 

phobl ifanc. 

 
 

Trefnodd y Fenter noson lenyddol ar y cyd gyda Llyfrgell yr Wyddgrug gyda'r prifardd Llion 

Jones. Cafwyd hanes y cysylltiad rhwng pêl-droed a llenyddiaeth yng Nghymru ar hyd y 

canrifoedd, cyn cael cyfle i ail-fyw llwyddiant tîm pêl-droed Cymru yn Ewro 2016 drwy 

farddoniaeth Llion. Roedd hon yn noson wefreiddiol. Trefnwyd bod Siop y Siswrn yn 

darparu llyfrau i'w gwerthu ar y noson. Mynychodd 22 o bobl y digwyddiad yma. 
 

Gweithdy Telynor Cymru gyda Robin Huw Bowen, Llaneurgain - 

02/04/18 

Bardd y Bêl, Llyfrgell yr Wyddgrug - 25/05/17 
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Cynhaliodd y Fenter ddwy noson Llwybr Y Llofrudd, un yn Y Celstryn, Coleg Cambria, Cei 

Connah a'r llall yn Yr Hafod, Coleg Cambria, Wrecsam. Cynhaliwyd yr un draw yng Nghei 

Connah i ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen ar y thema 'Doedd Dwynwen Ddim yn Sant' a'r 

llall draw yn Wrecsam i ddathlu Pencampwriaeth y Chwe Gwlad. Roedd y nosweithiau hyn 

yn rhai hwylus, lle roedd y mynychwyr yn cael cyfle i fwynhau pryd o fwyd tri chwrs  cyn 

mynd ati i ddyfalu pwy oedd y llofrudd ar ddiwedd y noson. Roedd yn gyfle gwych i ddysgwyr 

Cymraeg a Chymry Cymraeg gael cymdeithasu. Mynychodd 21 o bobl, 13 o ddysgwyr a 8 o 

Gymry Cymraeg y noson yng Nghei Connah a mynychodd 30 o bobl, 21 o ddysgwyr a 9 o 

Gymry Cymraeg y noson yn Wrecsam. 

 

Mewn cydweithrediad â phwyllgor Canolfan y Neuadd yn Llanarmon Dyffryn Ceiriog, 

cynhaliwyd digwyddiad cymdeithasol i ddod a theuluoedd ynghyd i wylio gêm rygbi Cymru v 

Lloegr mewn awyrgylch cymdeithasol a hwyliog. Daeth 55 o oedolion a 26 o blant a phobl 

ifanc i'r digwyddiad. I ddilyn cynhaliwyd noson gomedi a chafwyd llond y neuadd o chwerthin 

wrth wrando ar Hywel Pitts ac Eilir Jones yn perfformio. Trefnwyd y noson i godi arian i'r 

neuadd. Daeth 65 o bobl ynghyd i fwynhau'r comedi. 

  

Nosweithiau Llwybr y Llofrudd - Coleg Cambria 

Cymru v Lloegr a Noson Gomedi- Llanarmon Dyffryn Ceiriog - 

10/02/18 



17  

Targed a gytunwyd: Parhau i weithio'n ddwys i ddylanwadu ar 4 gŵyl gymunedol er mwyn 

sicrhau fod y Gymraeg yn elfen weledol a chlywadwy mewn gwyliau. 

Targed a gyflawnwyd: Llwyddodd y Fenter i weithio gyda 5 gŵyl gymunedol er mwyn 

sicrhau fod y Gymraeg yn elfen weledol a chlywadwy mewn gwyliau sydd eisoes yn 

cael eu cynnal yn yr ardal. 
 

 
 

  

Am y bedwaredd flwyddyn yn ganlynol cydweithiodd y Fenter gyda CBS Wrecsam i drefnu 

gorymdaith i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi yn y dref, digwyddiad sydd wedi cynyddu'n flynyddol 

mewn maint a phoblogrwydd. Er gwaethaf yr eira a'r oerfel difrifol mentrodd nifer fawr o 

fudiadau a channoedd o unigolion allan i gymryd rhan - gan gynnwys 300 o blant. Arweiniwyd 

yr orymdaith gan Fand Cambria, a chafwyd dathliad ar Sgwâr y Frenhines wedi'r orymdaith 

gyda’r gynulleidfa’n cyd-ganu Calon Lân a'r Anthem Genedlaethol o dan arweiniad y DJ Mic 

ar y Meic. 

Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi Wrecsam - 01/03/18 
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Ychydig o ddyddiau’n hwyrach na'r disgwyl o ganlyniad i'r eira, cydweithiodd y Fenter â 

Chyngor Sir y Fflint am yr ail dro i gynnal dathliad Dydd Gŵyl Dewi yn nhref y Fflint. Yn sgil 

llwyddiant y dathliad yn 2017, adeiladwyd ar y nifer o blant a phobl ifanc a fynychodd a 

daeth 600 o blant o ysgolion y dref a nifer helaeth o'r cyhoedd i gyd-ddathlu eu Cymreictod. 

 
 

 

 

 

Nod: Cynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle. 

Targed a gytunwyd: Dylanwadu ar fusnesau lleol er mwyn cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg 

gyda 60 o fusnesau lleol i'w gwneud yn fwy ymwybodol o fanteision sgiliau dwyieithog yn y 

gweithle a phwysigrwydd y Gymraeg i'r economi leol, a'u hannog i gwblhau holiadur hunan-

asesu Comisiynydd y Gymraeg erbyn 31 Mawrth 2018. 

Targed a gyflawnwyd: Erbyn diwedd y flwyddyn llwyddwyd i ddylanwadu 130 o 

fusnesau lleol i gynyddu eu defnydd o'r Gymraeg a'u gwneud yn fwy ymwybodol o 

fanteision sgiliau dwyieithog yn y gweithle a phwysigrwydd y Gymraeg i'r economi leol. 

 

Unwaith eto eleni, roedd y Fenter yn gyfrifol am drefnu cystadleuaeth addurno ffenestri 

siopau yn nhrefi Wrecsam, Y Fflint, Yr Wyddgrug a Threffynnon. 

Dosbarthwyd  llythyrau yn rhannu gwybodaeth am y gystadleuaeth a rhwng y bedair dref 

cymerodd 48 busnes ran yn y gystadleuaeth. Tynnwyd sylw at y gwasanaethau a 

chefnogaeth ar gael drwy’r Prosiect Cymraeg Byd Busnes a threfnwyd nifer o ymweliadau 

pellach gan Swyddog y prosiect hwnnw. 

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Y Fflint - 07/03/18 

Canlyniadau Allweddol 2017 - 2018 

Maes Strategol 4- Y Gweithle 

Cystadlaethau Addurno Ffenestri Siopau Dydd Gŵyl Dewi 
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Wrecsam 

 
1af - Ambiwlans Awyr 

2il - Emz's Cakes 

3ydd - Martin Rees Jewellers 

 
Y Fflint 

 
1af - Lloyds Pharmacy 

2il - Llyfrgell y Fflint 

3ydd - St. Kentigern / 

Hospis Tŷ'r Eos 

Yr Wyddgrug 

1af - Cherise Amore 

2il - British Heart Foundation 

3ydd - Mel's Cafe / 

The Salvation Army 

 
Treffynnon 

 
1af - Cyfreithwyr Hughes Parry 

2il - The Flower Bowl/ 

Natural Elements 

3ydd - Tower Crafts Holywell 
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Nod: Bod mwy o adnoddau ac arfau ar gael i hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg, gan gynnwys o 

fewn yr amgylchedd digidol. 

 
Targed a gyflawnwyd: Dros y cyfnod hwn, gweithiodd y Fenter ar ddatblygu gwefan 

newydd (www.menterfflintwrecsam.cymru). Mae'r wefan yn fyw, a newyddion a 

digwyddiadau'r Fenter yn cael eu diweddaru'n gyson gan aelod o staff. Erbyn diwedd y 

flwyddyn roedd 515 o bobl wedi ymweld â'r wefan a hynny 3,659 o weithiau. Rydym hefyd 

yn parhau i gwneud defnydd sylweddol o’r cyfryngau cymdeithasol a thrwy'r llwyfannau 

hyn rydym yn teimlo ein bod yn cyrraedd llawer iawn mwy o bobl gydag ein negeseuon 

gan rannu gwybodaeth a hyrwyddo digwyddiadau yn llawer mwy effeithiol. 

 
Ar ddiwedd y pedwerydd chwarter (31/03/18) roedd 1,572 o bobl wedi hoffi tudalen y Fenter 

ar Facebook. Cynnydd o 1,399 i 1,572 sef cynnydd o 12% yn ystod y flwyddyn. 

 
Ar ddiwedd y pedwerydd chwarter (31/08/18) roedd 1,761 o bobl yn dilyn y Fenter ar 

Twitter. Cynnydd o 1,309 i 1,761, sef cynnydd o 35% 

 

 
Rydym hefyd yn rheoli tudalen Facebook a Twitter Magi Ann. 

Ar ddiwedd y pedwerydd chwarter (31/03/18) roedd 1,031 o bobl yn hoffi tudalen Magi Ann 

ar Facebook. Cynnydd o 775 i 1,031 sef cynnydd o 33% yn ystod y flwyddyn. 

 
Ar ddiwedd y pedwerydd chwarter (31/03/18) roedd 473 o bobl yn dilyn Ap Magi Ann ar 

Twitter. Cynnydd o 222 i 473 sef cynnydd o 113% yn ystod y flwyddyn. 

 
 

Erbyn diwedd chwarter 4, roedd 1,300 o bobl wedi tanysgrifio i dderbyn ein newyddlen, a 

drwy gydol y flwyddyn buom yn gyrru'r newyddlen i hysbysebu ein dilynwyr o ddigwyddiadau 

Cymraeg a dwyieithog yn y ddwy sir a rhannu datblygiadau a newyddion y Fenter. 

 

Menter Iaith Fflint a Wrecsam  

 

 

@fflintarwecsam 

 
 

 
@ApMagiAnn 

Maes strategol 6- Seilwaith 

Ap Magi Ann 
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Ar ddechrau 2017-18 unwyd Menter Iaith Maelor â Menter Iaith Sir y Fflint i greu un fenter 

newydd, sef Menter Iaith Fflint a Wrecsam. Gyda hyn daeth arian wrth gefn ac asedau y 

ddwy fenter at ei gilydd. Llwyddodd Menter Iaith Fflint a Wrecsam i gynnal lefel staffio y 

ddwy fenter flaenorol ac i gyflawni ei rhaglen waith dros y ddwy sir yn effeithiol iawn. 

Llwyddwyd hefyd i ddenu incwm grant gan Gronfa Glyndŵr a Chadwyn Clwyd yn ogystal â 

chefnogaeth werthfawr gan Gyngor Sir y Fflint. Eto eleni cyflawnwyd Cytundebau Lefel 

Gwasanaeth gan Gyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i gynnal 

digwyddiadau dathlu Dydd Gŵyl Dewi, er gwaethaf y tywydd rhewllyd. Daeth llwyddiant 

Gwobr y Loteri Prosiect Apiau Magi Ann â £5,000 i gronfa’r Fenter a bydd y swm yma yn 

cael ei fuddsoddi i ddatblygu prosiect er budd y ddwy sir. Galluogodd incwm o 

weithgareddau i’r Fenter weithio’n effeithiol gyda’n partneriaid i gynyddu y nifer a’r mathau 

o weithgareddau â gynigwyd i gymunedau’r ddwy sir. Ar ddechrau Tachwedd 2017 

gwelwyd lansiad prosiect newydd Llywodraeth Cymru, Cymraeg Byd Busnes, o dan ofal 

Mentrau  Iaith Cymru. Mae Swyddog Busnes y prosiect newydd bellach yn gweithio o fewn   

tîm staff y Fenter. Mae’r prosiect Cymraeg Byd Busnes wedi bod o fudd sylweddol i 

fusnesau’r ddwy sir ac i’r gymuned ehangach. 

 

Yn gyfan gwbl buddsoddwyd £130,243 i gefnogi, datblygu a gweithredu prosiectau ar gyfer 

trigolion Siroedd y Fflint a Wrecsam. Erbyn diwedd Mawrth 2018 roedd cyfanswm cronfeydd 

y Fenter yn £60,347. 

 

 
Incwm 2017 – 2018 £ 

Llywodraeth Cymru 132,043 

Cyngor Sir Y Fflint 12,958 

Cronfa Glyndŵr 200 

Cyngor Sir Wrecsam - CLG 2,000 

Cyngor Sir y Fflint - CLG 1,500 

Mentrau Iaith Cymru - Cymraeg Byd Busnes 11,817 

Cadwyn Clwyd - Astudiaeth Dichonolrwydd 1,841 

Incwm Gweithgareddau 5,152 

Incwm Partneriaid 3,896 

Incwm Arall 791 

Gwobr Loteri - Magi Ann 5,000 

Gwerth Teg Menter Iaith Maelor 11,076 

Cyfanswm Incwm 188,274 

    

Gwariant 2017 – 2018   

Cyflogau 112,377 

Gweithgareddau 17,866 

Gweinyddol 40,184 

Cyfanswm Gwariant  170,427 

    

Cyfanswm gwarged / (diffyg) £17,847 

Incwm a Gwariant 
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66% 

10% 

24% 

Gwariant 2017-18 

Cyflogau

Gweithgareddau

Gweinyddol

 

70% 

7% 
0% 

1% 

1% 6% 

1% 3% 

2% 0% 
3% 

6% 

Incwm 2017-18 
Llywodraeth Cymru

Cyngor Sir Y Fflint

Cronfa Glyndŵr

Cyngor Sir Wrecsam - CLG

Cyngor Sir y Fflint - CLG

Mentrau Iaith Cymru - Cymraeg
Byd Busnes
Cadwyn Clwyd - Astudiaeth
Dichonolrwydd
Incwm Gweithgareddau

 Incwm Partneriaid

Incwm Arall

Gwobr Loteri - Magi Ann
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Cyfarwyddwyr Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn ystod cyfnod yr Adroddiad: 

 
Harri Bryn Jones - Cadeirydd 

Nesta Davies - Is-Gadeirydd 

Nia Wyn Jones - Ysgrifennydd y Cwmni 

Huw Alun Roberts - Trysorydd 

Dylan Davies (hyd at 09.01.2018) 

Alun Evans 

Ann Hughes (hyd at 09.01.2018) 

Gareth Hughes 

Trefor Jones-Morris 

Emma Lloyd 

Gareth Lloyd (o 25.07.2017 ymlaen) 

Phil Lovell 

Siôn Aled Owen 

Llinos Roberts 

Stephen Rule (o 10.10.2017 ymlaen) 

Bethan Williams 

Gareth Williams 

 

 
Swyddogion: 

 
Prif Swyddog: Gill Stephen 

Swyddog Cyfathrebu (rhan amser): Rhian Davies 

Swyddog Busnes (rhan amser): Ffion Whitham / Gwen Smith 

Swyddog Datblygu’r Gymraeg: Rebecca Roberts / Siwan Jones / Gwen Smith / 

Morgan Thomas / Anna Jones / Chris Baglin 

Swyddog Marchnata: Elan Jones / Anna Jones 

 
 

 
Os ydych chi wedi ymrwymo i hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn 

Siroedd y Fflint a Wrecsam ac â diddordeb mewn bod yn aelod o’r Bwrdd 

Cyfarwyddwyr cysylltwch â gill@menterfflintwrecsam.cymru 

 
Am y newyddion diweddaraf ac i ddod i wybod mwy am waith Menter Iaith Fflint a 

Wrecsam ewch i’n gwefan www.menterfflintwrecsam.cymru  

Aelodau'r Bwrdd Cyfarwyddwyr 

mailto:gill@menterfflintwrecsam.cymru
http://www.menterfflintwrecsam.cymru/

